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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning 
genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet
(KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0283),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.1 c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C7-0139/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 ...
2 ...
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det bör därför skapas ett särskilt 
finansiellt instrument till stöd för 
energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet 
för finansiering av hållbar energi, i syfte att 
använda de outnyttjade medlen enligt 
kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009. 
Detta finansiella instrument bör stödja 
utvecklingen av pålitlig energieffektivitet 
och projekt på området förnybar energi, 
och underlätta de lokala och regionala 
myndigheternas finansiering av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi, framför allt i tätorter.

(5) Det bör därför skapas ett särskilt 
finansiellt instrument till stöd för 
energieffektivitet och initiativ på området 
förnybar energi inom ramen för initiativet 
för finansiering av hållbar energi, i syfte att 
använda de outnyttjade medlen enligt
kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009.
Detta finansiella instrument bör stödja 
utvecklingen av pålitlig energieffektivitet 
och projekt på området förnybar energi, 
och underlätta de kommunala, regionala
och lokala myndigheternas finansiering av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi, framför allt i tätorter.

Or. en

Motivering

För att överensstämmelse ska råda mellan vad som skrivits tidigare och vad som skrivs 
efteråt om samma ämne, i motiveringsdelen och i bilaga II del I punkt 1.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I budgetåtstramningstider är det 
särskilt viktigt att EU:s finansiella 
instrument kompletterar varandra.
Instrumentet bör effektivt komplettera och 
bygga på befintliga instrument, framför 
allt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, som ändrades genom 
förordning (EU) nr 437/2010 så att de 
fondmedel som finns att tillgå för 
energieffektivitet och förnybar energi 
inom bostadssektorn ökades till potentiellt 
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8 miljarder EUR under 2007–2013.

Or. en

Motivering

Med dagens strama finanser och budgetåtstramning måste alla nya finansieringsinstrument 
användas så, att de kompletterar de instrument som EU redan har för att stödja investeringar 
i energieffektivitet och förnybar energi, för att stärka samverkansvinsterna och för att projekt 
som stöds av EU ska ge ett så stort mervärde som möjligt. För att eventuella överlappningar i 
fråga om investeringar ska kunna undvikas är det särskilt viktigt att betona samverkan med 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden (framför allt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med förordning (EG) 
nr 663/2009 bör instrumentet begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. De 
kriterier som anges i förordning (EG) 
nr 663/2009 bör tillämpas i full 
utsträckning vid urvalet av de åtgärder som 
ska finansieras enligt instrumentet samt vid 
fastställandet av deras stödberättigande. 
Projektets geografiska balans bör också 
beaktas som en väsentlig faktor.

(7) I enlighet med förordning (EG) 
nr 663/2009 bör instrumentet begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. 
Åtgärderna bör bidra till en grönare 
tillväxt, flera arbetstillfällen, en 
konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 
samt insatser mot klimatförändringarna. 
De kriterier som anges i förordning (EG) 
nr 663/2009 bör tillämpas i full 
utsträckning vid urvalet av de åtgärder som 
ska finansieras enligt instrumentet samt vid 
fastställandet av deras stödberättigande. 
Projektets geografiska balans bör också 
beaktas som en väsentlig faktor.

Or. en

Motivering

Tonvikt bör läggas vid nyckelbegrepp såsom en grönare tillväxt, flera arbetstillfällen, en 
konkurrenskraftig och hållbar ekonomi samt insatser mot klimatförändringarna. Att dessa 
ytterligare målsättningar nämns får dessutom texten att stämma bättre överens med vad som 
sagts i motiveringsdelen till kommissionens förslag.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 663/2009
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
144 miljoner euro, som inte kunnat bli 
föremål för enskilda rättsliga åtaganden 
enligt kapitel II, och eventuellt andra 
budgetanslag som blir tillgängliga till följd 
av att projekt enligt kapitel II helt eller 
delvis inte kunnat genomföras ska, i 
överensstämmelse med artikel 3.2, avsättas 
till förmån för ett finansiellt instrument 
inom ramen för initiativet för finansiering 
av hållbar energi.

1. Budgetanslag motsvarande ett belopp på 
144 miljoner euro, som inte kunnat bli 
föremål för enskilda rättsliga åtaganden 
enligt kapitel II, och eventuellt andra 
budgetanslag som blir tillgängliga till följd 
av att projekt enligt kapitel II helt eller 
delvis inte kunnat genomföras ska, i 
överensstämmelse med artikel 3.2, avsättas 
till förmån för ett finansiellt instrument 
inom ramen för initiativet för finansiering 
av hållbar energi. Dessutom ska 
15 miljoner EUR från EU:s 
handlingsprogram mot 
klimatförändringarna avsättas till förmån 
för instrumentet.

Or. en

Motivering

Vi bör inte slösa med ekonomiska resurser och i budgetposten 07 03 23 finns det för 
närvarande en anmärkning om att medlen avsatts i avvaktan på att ett sådant 
”handlingsprogram” ska antas, något som kommissionen i dagens läge inte har resurser till. 
De omtalade 15 miljoner EUR finns att tillgå. Alltså bör vi använda oss av dem, eftersom de 
är avsedda för samma ändamål, alltså energieffektivitet och främjande av förnybar energi.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Projekt med stor innovationspotential 
där det används nya metoder och ny 
teknik så att bästa tillgängliga 
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energieffektivitet i världsomfattande skala 
kan nås.

Or. en

Motivering

Innovationer är ytterst viktiga och måste beaktas vid utarbetandet av planer för ekonomisk 
återhämtning, oavsett inom vilket område. För att Europas näringsliv och ekonomi ska ha 
kvar sin konkurrenskraft bör innovationspotentialen alltid uppmärksammas och den bör 
högprioriteras vid valet av projekt.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del I – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Instrumentets stödmottagare ska vara 
offentliga myndigheter, företrädesvis på 
regional och lokal nivå, eller privata 
enheter som verkar på dessa offentliga 
myndigheters uppdrag. Förslag som 
involverar samarbete mellan sådana 
organ och bostadsföreningar och 
utvecklingsorgan kommer särskilt att 
uppmärksammas.

4. Instrumentets stödmottagare ska vara 
offentliga myndigheter, företrädesvis på 
regional och lokal nivå, eller privata 
enheter som verkar på dessa offentliga 
myndigheters uppdrag.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att särskilt framhålla just bostadsföreningar eller utvecklingsorgan. 
Många andra organisationer, föreningar och organ kan samarbeta med myndigheterna som 
partner kring förslag till projekt. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 663/2009
Bilaga II – del III – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Instrumentet ska begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser.

1. Instrumentet ska begränsas till 
finansiering av åtgärder som har ett snabbt, 
mätbart och väsentligt inflytande på den 
ekonomiska återhämtningen inom EU, 
tryggar energiförsörjningen och leder till 
minskade utsläpp av växthusgaser. 
Åtgärderna bör bidra till en grönare 
tillväxt, flera arbetstillfällen, en 
konkurrenskraftig och hållbar ekonomi 
samt insatser mot klimatförändringarna.

Or. en

Motivering

Tonvikt bör läggas vid nyckelbegrepp såsom en grönare tillväxt, flera arbetstillfällen, en 
konkurrenskraftig och hållbar ekonomi samt insatser mot klimatförändringen. Att dessa 
ytterligare målsättningar nämns får dessutom texten att stämma bättre överens med vad som 
sagts i motiveringsdelen till kommissionens förslag.
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MOTIVERING

Det ursprungliga förslaget till ett europeiskt energiprogram för återhämtning

För att bemöta den finansiella krisen föreslog kommissionen i januari 2009 att 
fem miljarder euro (oförbrukade anslag ur unionens medel) skulle omfördelas och användas 
till stöd för projekt på energiområdet. Planen gick ut på att sammanlagt 3,5 miljarder euro 
(sedermera utökat till 3,98 miljarder) således skulle anslås till energiprojekt avsedda att bidra 
till den ekonomiska återhämtningen i Europa1. Det föreslagna Europeiska energiprogrammet 
för återhämtning syftar till att stödja a) (mestadels gränsöverskridande) gas- och 
elinfrastrukturprojekt (så kallade sammanlänkningar), b) projekt för vindkraft till havs och 
c) projekt för avskiljning och lagring av koldioxid.

Parlamentets begäran om att energieffektivitet och projekt för förnybar energi ska tas med

Europaparlamentet var av den åsikten att Europeiska energiprogrammet för återhämtning 
också borde innefatta åtgärder till stöd för energieffektivitet och förnybar energi, såsom 
kommissionen ursprungligen också velat att det skulle göra. Finansiering av projekt inom 
områdena energieffektivitetsåtgärder och förnybar energi kommer att stimulera den 
ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och bidra till kampen mot klimatförändringen. 
Dessa projekt är som effektivast när de förverkligas på kommunal, regional och lokal nivå. 
Flertalet lokala projekt är arbetsintensiva och kommer således att skapa en mängd nya 
arbetstillfällen som inte utlokaliseras. Dessutom kommer hävstångseffekterna att bli 
avsevärda och andra viktiga faktorer, såsom den sociala integrationen och regionens 
dragningskraft, kommer att påverkas positivt. Då kommer de kommuner som berörs att kunna 
fungera som rollmodeller för andra samhällen, något som kan sätta i gång en kedjereaktion av 
god praxis runtom i Europeiska unionen. Finansiering av projekt inom områdena 
energieffektivitetsåtgärder och förnybar energi kommer också att direkt stödja 
EU:s strävanden att 20 procent av energin ska vara förnybar och att 20 procent av 
energiförbrukningen ska sparas in, jämfört med om allting fortsätter som förut. 
Byggnadssektorn förbrukar 40 procent av EU:s energi och det är framför allt genom 
energieffektivitetsåtgärder i denna sektor som man kan få en omedelbar positiv effekt, inte 
bara i form av ökad energieffektivitet, utan också i form av stöd till de små och medelstora 
företagen på lokal och regional nivå. Ett sådant stöd skulle dessutom bli till nytta för 
utvecklingen av lovande initiativ på energieffektivitetens område, såsom borgmästaravtalet 
och initiativet för ”smarta städer”, som drabbats av dagens kreditåtstramning och av de 
minskade budgetintäkter som följt därav.

Trots att parlamentet vid trepartsförhandlingarna inte lyckades övertyga rådet att ta med en 
mekanism för att anslag som ännu inte tagits i anspråk skulle användas till förmån för 
energieffektivitet och förnybar energi tog kommissionen hänsyn till parlamentets åsikt genom 
att foga en förklaring till den slutliga förordningen, där det övervägdes att alla oförbrukade 
anslag vid utgången av 2010 skulle användas för projekt för energieffektivitetsåtgärder och 
förnybar energi: ”Om kommissionen, när den 2010 rapporterar om genomförandet av 

                                               
1 Kommissionens förslag om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt 
stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet, KOM(2009)0035.
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förordningen enligt artikel 28, skulle finna att det är omöjligt att före utgången av 2010 göra 
åtaganden för en del av de medel som planeras för projekten i bilagan till förordningen, 
kommer kommissionen, om så är lämpligt och på ett geografiskt balanserat sätt, att föreslå en 
ändring av förordningen för att medge finansiering av projekt inom området energieffektivitet 
och förnybara energikällor utöver ovan nämnda initiativ, inbegripet liknande 
tilldelningskriterier som de som gäller för projekten i bilagan till denna förordning.”

Rapport om genomförandet och medel som ska omfördelas

Rapporten om genomförandet av Europeiska energiprogrammet för återhämtning 
offentliggjordes den 27 april 20101 och av den framgår det att 115 miljoner euro hittills inte 
kunnat anslås till de utvalda projekten. Dessutom är det vanskligt att genomföra projekten 
eftersom de är så tekniskt, organisatoriskt, juridiskt och finansiellt komplicerade. Om ett 
projekt inte skulle uppfylla alla villkor som krävs för att det ska förverkligas, då ska 
kommissionen se över situationen. Detta innebär att det kan finnas ett större anslagsbelopp för 
omfördelning vid utgången av 2010.

Att inrätta ett finansiellt instrument inom ramen för initiativet för finansiering av hållbar 
energi

För att omfördela anslagen inom områdena energieffektivitet och projekt för förnybar energi 
har kommissionen den 31 maj 2010 lagt fram detta förslag om ändring av Europeiska 
energiprogrammet för återhämtning. Förslaget motsvarar i mångt och mycket de tankegångar 
som Europaparlamentet uttryckt vid förhandlingarna om Europeiska energiprogrammet för 
återhämtning. Där står bland annat att budgetanslag som inte kunnat genomföras ska avsättas 
till förmån för ett finansiellt instrument inom ramen för initiativet för finansiering av hållbar 
energi. Det finansiella instrumentet ska stödja utvecklingen av pålitlig energieffektivitet och 
projekt på området förnybar energi samt underlätta finansieringen av kommunala, lokala och 
regionala myndigheters investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Mera specifikt 
kan ett stort antal projekt med stor hävstångseffekt stödjas med hjälp av innovativa 
ekonomiska incitamentsystem, såsom lånegarantier och mjuka lån med förmånliga 
räntevillkor samt genom finansiering av tekniskt stöd. Föredraganden anser att denna 
mekanism bör införas med hjälp av erfarna finansförmedlare och att kommissionen med det 
snaraste bör sätta i gång arbetet med överenskommelser med sådana institutioner. Så snart 
dessa överenskommelser slutförts bör kommissionen föra ut dem i insynsvänlig och begriplig 
form till kännedom för Europaparlamentet och medlemsstaterna.

Punkter på vilka förbättringar kan övervägas

Föredraganden välkomnar överlag förslaget från kommissionen och önskar nå en snabb 
överenskommelse med rådet (under det belgiska ordförandeskapet). Föredraganden anser att 
följande punkter i kommissionens ursprungliga förslag vore värda att ta upp till behandling i 
utskottet med tanke på eventuella förbättringar:

                                               
1 Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av Europeiska 
energiprogrammet för återhämtning, KOM(2010)0191.
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 Vederbörlig uppmärksamhet bör i texten genomgående ägnas åt sådana 
grundväsentliga aspekter som grön tillväxt, åstadkommandet av en konkurrenskraftig, 
social och hållbar ekonomi samt åtgärder mot klimatförändringen.

 Innovationer och innovativ teknik är oerhört viktiga för konkurrenskraften hos 
Europas näringsliv och ekonomi. De innovativa särdragen hör också till det som bör 
beaktas vid valet av vilka projekt som ska stödjas med hjälp av detta instrument.

 Eftersom situationen är så pass kritisk både för budgeten och finanserna bör 
eventuella nya finansiella instrument komplettera de instrument som EU redan har för 
investeringar i energieffektivitet och förnybar energi, för att stärka 
samverkansvinsterna och maximera mervärdet. För att eventuella överlappningar i 
fråga om investeringar ska kunna undvikas är det särskilt viktigt att betona samverkan 
med strukturfonderna och Sammanhållningsfonden (framför allt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden).

 De medel som avsatts för det nya finansiella instrumentet är fortfarande nog så 
begränsade. Initiativet är dock mycket lovande och har en stor potentiell 
hävstångseffekt. Därför bör så mycket som möjligt av tillbudsstående medel avsättas 
för detta nya finansiella instrument, och andra medel inom områdena energi och 
klimatförändring som ännu inte tagits i anspråk kan också anslås för detta projekt. 
Inom de fleråriga programmen hos DG Klimat finns det vissa anslag som ännu inte 
tagits i anspråk och som också varit avsedda för energieffektivitet och förnybar 
energi. De kunde också avsättas till förmån för det finansiella instrumentet för projekt 
inom hållbar energi.

 I bilagan ställs det upp villkor för de finansförmedlare som ska anförtros arbetet med 
att genomföra finansinstrumentet för projekt inom hållbar energi. Förordningen måste 
innefatta tillräckliga garantier för att finansförmedlarna ska ha ådagalagt sin förmåga 
att handha sådana projekt under svår tidspress samt följa EU:s krav i 
budgethänseende.

Sist men inte minst skulle föredraganden vilja påpeka att det ligger i parlamentets intresse att 
snabbt nå fram till en överenskommelse med rådet, för att medel som ännu inte tagits i 
anspråk ska kunna användas för projekt inom områdena energieffektivitet och hållbar energi, 
eftersom sådana projekt behöver offentligt stöd i tider när det blivit svårt att utverka 
finansiering.


